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SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

                 

LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1   Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam  gerar 
dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza,  solicite ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2   Este caderno contém 60 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma  é 
correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta que julgar correta.

3    O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, verifique 
se  seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova. 

4  Preencha integralmente um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta 
esferográfica de tinta  AZUL ou PRETA,  fabricada em material transparente. Dupla marcação resulta em anulação da questão.

 
5    Esta prova terá a duração de quatro horas, incluídos nesse tempo os avisos, a  coleta de impressão digital e a transcrição para o 

cartão-resposta.

6   Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas duas horas de seu início e 
mediante autorização do aplicador de prova. Somente será  permitido levar o caderno de questões após três horas do início das 
provas, desde que permaneça em sala até esse instante. É vedado sair da sala com quaisquer anotações antes deste horário.

7   Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do material 
utilizado. Os candidatos  terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão colocar suas respectivas assinaturas.

8    Ao terminar sua  prova,  entregue, obrigatoriamente, o cartão-resposta ao aplicador de prova.
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Língua Portuguesa

Leia o Texto 1  para responder às questões de 01 a 07. 

Texto 1

Por que mulheres só hoje conquistam o direito de dirigir 
na Arábia Saudita?

A partir  de hoje, mulheres terão o direito de dirigir na Arábia
Saudita, o único país no mundo que ainda possuía esta restrição.
Com uma proposta de modernização do país, o rei Salman bin
Abdulaziz Al Saud anunciou mudanças significativas no conser-
vador  e  islâmico  reino  saudita,  entre  elas,  a  instalação
do primeiro  cinema  do  país,  a permissão  para  mulheres
frequentarem estádios de futebol e, a principal delas, a concessão
de licença de direção às sauditas. Apesar da ampla aprovação à
medida, o principal questionamento em relação a ela é: afinal,
por que a mudança agora?
A Arábia Saudita é um dos países que mais restringem a liberda-
de feminina – mesmo quando comparado a seus vizinhos do Ori-
ente Médio. Embora não haja no Alcorão um texto que proíba as
mulheres de dirigirem, a ausência de citação ao tema é interpreta-
da como um sinal de que aquilo não deve ser permitido. Segundo
as leis do país, os direitos das mulheres sauditas são largamente
dependentes do consentimento de parentes próximos masculinos.
A “segregação de gênero” é aplicada no país segundo a interpre-
tação saudita da Sharia e, como consequência, as mulheres só po-
dem frequentar certos espaços públicos mistos quando acompa-
nhadas por um homem da família – normalmente pai, irmão, ma-
rido ou filho. Vestimentas que cubram a maior parte do corpo
também são obrigatórias tanto para homens quanto mulheres.
Para elas, a vestimenta mais comum em público é a abaya, que
deixa à mostra apenas os olhos e as mãos.
Embora o veto que existia até hoje para que mulheres pudessem
dirigir não estivesse escrito em qualquer lei do reino, as normas
sociais envolvendo as limitações públicas impostas a elas servi-
am de empecilho para a concessão de carteiras de motoristas a
elas. Entre as justificativas mais comuns para a denegação do di-
reito estavam o fato de que dirigir exige que o rosto esteja desco-
berto, que a mulher acabaria podendo sair mais vezes de casa,
que elas poderiam entrar em contato com homens desconhecidos
em caso de acidentes de trânsito, além da própria erosão da lógi-
ca da segregação de gênero. Mulheres pegas dirigindo geralmen-
te eram levadas para interrogatório e assinavam um documento
se comprometendo a nunca mais dirigir. Porém, em 2011, uma
mulher de Jeddah que foi flagrada dirigindo foi condenada a re-
ceber dez chibatadas.
Desde os anos 1990, movimentos sociais buscavam o direito de
mulheres dirigirem no país. Naquela década, um protesto com
mais de 40 mulheres que dirigiram pelas vias públicas de Riad (a
capital da Arábia Saudita) terminou com essas mulheres presas e
com seus passaportes confiscados, muitas delas também perde-
ram o emprego em decorrência do ato.
Já em 2008, as mulheres realizaram uma petição e entregaram ao
rei Abdullah pedindo o direito de conduzirem veículos, sem su-
cesso. No mesmo ano, no Dia Internacional da Mulher, a ativista
pelo direito das mulheres sauditas, Wajeha al-Huwaider, gravou
um vídeo dirigindo por uma estrada rural –  onde mulheres po-
dem dirigir exclusivamente para fins de subsistência, assim como
no deserto – no qual clamava pelo direito universal feminino de
condução  de  veículos  em  todo  o  reino.  Wajeha  juntamente
com Manal al-Sharif se tornaram símbolo da causa.
Por diversas vezes esses movimentos ativistas foram suprimidos
pelo governo, que ameaçava não só as mulheres que participa-

vam dos protestos, mas todos aqueles que as apoiavam. A mu-
dança era, portanto, inesperada e causou surpresa ao ser anuncia-
da.
A Arábia Saudita possui forte dependência econômica do petró-
leo. A baixa nos preços do commodity tem obrigado o país a bus-
car outras formas de sustento. Por conta disso, o príncipe herdei-
ro, Mohammed bin Salman, apresentou o Saudi Vision 2030, um
projeto de modernização do reino que visa obter renda através do
entretenimento,  do  turismo  e  da  inserção  internacional –  nos
moldes da modernização realizada pelos Emirados Árabes Uni-
dos e pelo Qatar nas últimas décadas.
“Nossa nação  possui  fortes  capacidades de  investimento,  que
aproveitaremos para estimular nossa economia e diversificar nos-
sas receitas”, diz o texto do projeto. “Nosso país é rico em seus
recursos naturais. Não dependemos apenas do petróleo para nos-
sas necessidades energéticas”.
Essa proposta de modernização com objetivo de inserção inter-
nacional foi a força motriz que levou à permissão de conduzir
para as mulheres do reino árabe, segundo explica a mestre em
Ciência Política pela Universidade Federal do Paraná (UFPR),
Claudia Santos. “O príncipe respalda sua decisão em um aspecto
econômico. Ao deixar as mulheres dirigirem ele não menciona os
esforços das mulheres que lutaram tantos anos por isso, apesar do
movimento na Arábia Saudita ser relativamente antigo. Ele pensa
nos ganhos econômicos que isso trará, principalmente com mu-
lheres trabalhando com isso. Além de também ser uma pressão
internacional”.
A pressão internacional pela melhora na questão de igualdade de
gênero no país teve início nos movimentos de ativistas. O envio
de petições ao rei e os protestos com mulheres dirigindo chamou
a atenção  da  comunidade internacional  para  diversas  práticas
sauditas que violam as convenções de direitos humanos.
De acordo com a ativista de direitos das mulheres na Arábia Sau-
dita, Hala Al Dosari, tanto a atenção atraída por esses movimen-
tos quanto o projeto de modernização e busca por investimento
externo do príncipe contribuíram para a mudança mais emble-
mática na Arábia Saudita até o momento. A flexibilização dos di-
reitos femininos é uma necessidade se o país realmente quiser se
lançar na esfera internacional, segundo Hala.
“O reino quer mostrar que ele é o agente e líder da mudança. Ele
não quer que ninguém critique ou desafie seu dever, então ele
controla essa mudança”, explica. Hala conta que existe um esfor-
ço para tentar silenciar todos aqueles que exigem mudanças na
sociedade, incluindo as ativistas, enquanto o governo conduz a
modernização. “Há uma mensagem à comunidade saudita de que
o ativismo não funciona. Então, a lógica é de que se a mudança
tem que acontecer, ela virá apenas do [Governo do] reino”.
Hala enfatiza que apesar do fim da proibição estar ocorrendo, há
poucos dias 17 mulheres sauditas foram presas sob a acusação de
traição e tentativa de desestabilização do reino. O motivo real:
protestos pela igualdade de direitos. Entre as detidas estão mani-
festantes conhecidas e que participaram dos movimentos de re-
beldia ao dirigirem nas ruas da Arábia Saudita.
Ainda que a permissão de condução seja uma grande conquista, a
quantidade de proibições sobre as mulheres continua enorme. 
Outra grande luta local é pelo fim da obrigação do chamado 
“guardião”. Segundo a lei, toda mulher necessita de um guardião 
do sexo masculino que seja um parente próximo e que lhe conce-
da autorização expressa para praticamente todo ato.

MARINS, Carolina. Disponível em: <https://veja.abril.com.br/mundo/por-que-mulheres-so-
hoje-conquistam-direito-de-dirigir-na-arabia-saudita/>. 2018. Acesso em: 23 jul. 2018.

(Adaptado).

Língua Portuguesa

https://veja.abril.com.br/mundo/arabia-saudita-permitira-que-mulheres-dirijam-no-pais/
https://veja.abril.com.br/mundo/arabia-saudita-emite-carteiras-de-habilitacao-para-dez-mulheres/
https://veja.abril.com.br/mundo/arabia-saudita-emite-carteiras-de-habilitacao-para-dez-mulheres/
https://veja.abril.com.br/placar/mulheres-em-estadios-a-pequena-revolucao-na-arabia-saudita/
https://veja.abril.com.br/placar/mulheres-em-estadios-a-pequena-revolucao-na-arabia-saudita/
https://veja.abril.com.br/mundo/arabia-saudita-inaugura-sala-de-cinema-apos-decadas-de-proibicao/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/arabia-saudita/
https://veja.abril.com.br/noticias-sobre/arabia-saudita/


                 UFG/CS –CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NOS CARGOS DO QUADRO PERMANENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIÂNIA - 2018                                                  

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  origem  da  proibição  para  que  as  mulheres  sauditas
dirigissem é de natureza 

(A) religiosa.

(B) cultural.

(C) jurídica.

(D) familiar. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um  fator  linguístico  auxiliou  na  implementação  da
proibição  para  as  mulheres  dirigirem.  Esse  fator  diz
respeito a uma 

(A) leitura equivocada de um texto religioso que lista os
atos inacessíveis às mulheres.

(B) interpretação  ampliada  da  lei  que  determina  os
direitos das mulheres sauditas.

(C) leitura pressuposta inversa ao ditado brasileiro de que
“quem cala consente”. 

(D) interpretação  fiel  da  lei  civil  saudita  que  prevê  a
“segregação de gênero”. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  trecho  “Nossa  nação  possui  fortes  capacidades  de
investimento,  que  aproveitaremos  para  estimular  nossa
economia e diversificar nossas receitas”, para agregar mais
precisão, informatividade e formalidade ao texto, deve ter
a seguinte reescrita: 

(A) “Nossa  nação  detém  forte  capacidade  de
investimento,  a  qual  aproveitaremos  para  estimular
nossa economia e diversificar nossas receitas”.

(B) “Nossa  nação  possui  forte  capacidade  de
investimento,  que  aproveitaremos  para  estimular
nossa economia e diversificar nossas receitas”.

(C) “Nossa  nação  atribui  fortes  capacidades  de
investimento, que aproveitaremos para estimular nossa
economia e diversificar nossas receitas”.

(D) “Nossa nação almeja fortes capacidades de investimento,
a qual aproveitaremos para estimular nossa economia e
diversificar nossas receitas”.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Infere-se do texto que a permissão para a mulher saudita
dirigir decorreu 

(A) do desejo de luta  dos  movimentos  sociais  contra  a
segregação de gênero.

(B) da  conscientização  dos  políticos  a  respeito  da
igualdade de direitos. 

(C) do papel da mulher na cadeia produtiva da sociedade
contemporânea.

(D) da  pressão  das  instituições  internacionais  de  direitos
humanos.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para  convencer  o  leitor  a  respeito  do  rigor  envolvido  na
proibição de dirigir, a autora usa o argumento  

(A) da voz de autoridade,  representado pela menção ao
nome do rei. 

(B) do ridículo, configurado na necessidade de guardião
para as mulheres.

(C) da citação, demonstrada pelos trechos do projeto de
modernização saudita. 

(D) do  extremo,  representado  pelo  relato  de  punições
físicas e sociais. 

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A palavra  que  foge  a  qualquer  regra  de  formação  do
plural de “guardião” é: 

(A) concessão. 

(B) cidadão.

(C) restrição.

(D) vulcão. 

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A frase interrogativa no título e no primeiro parágrafo tem
função  

(A) retórica,  pois representa o espanto da autora com a
inusitada decisão do governo saudita.

(B) de transferir para o leitor a responsabilidade de inferir
o  motivo  da  permissão  para  dirigir  concedida  às
mulheres sauditas.

(C) enfática, pois é usada para chamar a atenção do leitor
para o assunto tratado no texto.

(D) de  contribuir  para  o  desenvolvimento  do  tema,
organizado de modo a explicar os motivos da permissão
para dirigir. 

Língua Portuguesa
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Releia o texto 1 e leia o texto 2 para responder às questões
08 e 09.

Texto 2 

Disponível em: <http://www.jb.com.br/internacional/noticias/2011/06/29/cinco-mulheres-sao-presas-
por-dirigir-na-arabia-saudita/>. Acesso em: 22 jul. 2018.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  fotografia  data  de  2011  e  nela  uma  mulher  saudita
ultrapassa o regime então vigente e dirige um carro. Para isso,
ela

(A) baseia-se  em  estereótipos  visuais  relativos  à
identidade do homem árabe.

(B) faz  um  protesto  humorístico,  acrescentando  um
bigode à sua vestimenta tradicional.  

(C) recorre  a  autorizações  extraordinárias  relativas  às
questões de trabalho e sobrevivência. 

(D) comporta-se como uma ativista disposta a lutar pelo
seu direito de ir e vir.  

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quanto ao processo que levou à liberação do seu direito de
dirigir, a atitude da mulher saudita da fotografia revela 

(A) o completo controle do regime oficial sobre a vontade
feminina.

(B) o apoio dos homens sauditas à igualdade de direitos. 

(C) a erosão gradativa da lógica da segregação de gênero.

(D) a falta de ressonância das vozes ativistas na luta pelos
direitos humanos.

▬ Rascunho ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Língua Portuguesa
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Matemática

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo dados do IBGE, apresentados em uma reporta-
gem [Disponível em: Correio Brasiliense, 15. Jul. 2018, p.
18],  a  estimativa  para  a  produção  da  safra  nacional  de
2018 é de um volume de 227,9 milhões de toneladas, com
estimativa de utilização de 61,2 milhões de hectares. Entre
as leguminosas e oleaginosas, o arroz e o milho, juntos, so-
mam 92,8% da produção e ocupam 87% da área a ser co-
lhida.

De acordo com essas informações, a produtividade média, em
toneladas por hectare, que o arroz e o milho terão, juntos, na
safra de 2018, será de:

(A)
22×43×53
32×5×17

(B)
22×43×53
33×5×17

(C) 23×43×53
32×52×17

(D)
22×43×53
33×52×17

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise  a  sequência  de  figuras,  cujos  elementos  iniciais
são descritos a seguir.

Considerando  essa  sequência,  o  número  de  quadrados
hachurados,  que  se  encontram  em  cada  etapa  dessa
sequência, forma uma progressão

(A) geométrica de razão 9.

(B) aritmética de razão 3.

(C) aritmética de razão 9.

(D) geométrica de razão 3.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Três amigos, João, César e Antônio, criaram uma empresa
de  prestação  de  serviços  logo  após  se  formarem  na
faculdade.  Para  fundar  a  empresa,  João  entrou  com um
capital de R$ 15.000,00, César com R$ 21.000,00 e Antônio
com R$ 24.00,00. Alguns anos depois, a empresa fundada por
eles tinha um valor de mercado de R$ 500.000,00, e Antônio
decidiu vender a sua parte para os outros dois amigos, por
um valor proporcional ao valor que foi investido na época
da  fundação  da  empresa.  João  e  César  decidiram  que
dividiriam entre si o valor a ser pago a Antônio, de modo
que ambos passassem a ter 50% do capital da empresa.

Desta forma, o valor que João pagaria para Antônio seria de:

(A) R$ 125.000,00

(B) R$ 150.000,00

(C) R$ 175.000,00

(D) R$ 200.000,00

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um comerciante possui uma pequena empresa que trabalha
com a fabricação e venda de tortas, salgados e doces. O preço
de um salgado e um doce corresponde ao preço de uma torta mais
R$ 20,00. Em determinado mês, ele produziu 50 tortas, 90 salgados
e 40 doces, obtendo um faturamento de R$ 7.950,00. Devido à
crise financeira, o comerciante passou a vender a torta e o
doce  com  20%  de  desconto  e  o  salgado  com  30%  de
desconto, tendo vendido em um mês 60 tortas, 100 salgados e
150 doces, com um faturamento de R$ 10.730,00.

Nessas  condições,  o  preço  da  torta,  sem o  desconto  de
20%, era:

(A) R$ 35,00 

(B) R$ 45,00

(C) R$ 60,00

(D) R$ 80,00

Matemática 
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Informática

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Seja o aplicativo para planilha eletrônica Microsoft Excel, que
foi instalado em Português, em que a vírgula é o caractere
decimal. Considere que a célula B1 possui a expressão 

=SE(A1<1000;A1*1,1;A1*1,2)

Se a célula A1 possuir o valor 1100, então a célula B1 terá o
valor

(A) 880

(B) 990

(C) 1210

(D) 1320

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A criptografia  é  um  mecanismo  que  busca  garantir  a
segurança da informação. A criptografia de chave pública
utiliza criptografia

(A) simétrica de chave única, que serve para criptografar
e para descriptografar a mensagem.

(B) simétrica  de  duas  chaves,  e  ambas  servem  para
criptografar e para descriptografar a mensagem. 

(C) assimétrica  de  duas  chaves,  em  que  uma  chave  é
pública e a outra chave é privada.

(D) assimétrica de duas chaves, em que ambas são chaves
públicas.

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  dispositivos  de  comunicação  de  dados  referem-se  a
equipamentos  para  o  uso  e  controle  de  uma  rede  de
computadores, visando promover a comunicação entre os
componentes  participantes  da  rede.  Dois  dispositivos
físicos de comunicação são:

(A) roteador e switch.

(B) protocolo e roteador.

(C) switch e TCP/IP.

(D) TCP/IP e Internet.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No sistema Windows,  a  nomeação de arquivos  e  pastas
obedece  a  algumas  regras  para  tornar  um nome  válido.
Nesse sentido, os nomes de

(A) arquivos limitam extensões de até dois caracteres.

(B) pastas podem conter letras minúsculas e números.

(C) pastas podem ter extensões, mas seu tamanho é limitado
em dois caracteres.

(D) arquivos  podem  conter  qualquer  caractere  especial
disponível a partir do teclado.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Informática
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História e Geografia de Goiás e Goiânia

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na história brasileira, o período de 1964 a 1985 caracterizou-se
pela falta de democracia, supressão de direitos constitucionais,
censura, perseguição política e repressão aos que eram contra o
regime imposto. Em Goiás, vários segmentos da sociedade,
como  sindicatos,  universidades,  movimentos  estudantis,
organizações sociais e outros, sofreram repressão e tiveram
direitos suspensos. Este período da história ficou conhecido
como: 

(A) República Oligárquica.

(B) Marcha para o Oeste.

(C) Estado Novo.

(D) Ditadura Militar.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Independente de onde está localizado, constitui-se patrimônio
histórico  e  cultural  um  local  considerado  valioso  para  a
humanidade. Entre os mais de seiscentos lugares eleitos pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura (Unesco) como Patrimônio Histórico e Cultural da
Humanidade,  atualmente,  o  Brasil  possui  quatorze  espaços
históricos creditados pela Unesco. No ano de 2001, que centro
histórico de Goiás recebeu este título?

(A) Pirenópolis.

(B) Cidade de Goiás.

(C) Santa Cruz de Goiás.

(D) Corumbá de Goiás.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No ano de 2017, o livro Tropas e Boiadas completou cem anos
de  sua  primeira  edição  em 1917.  Trata-se  de  um livro de
contos regionalista que apresenta a linguagem dos tropeiros e
vaqueiros dos sertões de Goiás e do Brasil.  É também, de
alguma forma, um pouco da vida intensa e melancólica de seu
autor. Trata-se de: 

(A) Bernardo Élis.

(B) José J. Veiga.

(C) Hugo de Carvalho Ramos.

(D) Carmo Bernardes.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

História e Geografia de Goiás e Goiânia
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Legislação Específica

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Câmara Municipal exerce a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária,  operacional  e  patrimonial  do  município  de
Goiânia  e das entidades da administração direta,  indireta e
fundacional, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação  dos  recursos  e  das  subvenções  e  à  renúncia  de
receitas. Sobre esta competência, a Lei Orgânica do Município
de Goiânia dispõe que:

(A) o  parecer  prévio  do  Tribunal  de  Contas  dos
Municípios, relativo às contas do Prefeito, vincula-se
às decisões da Câmara Municipal.

(B) as contas anuais do Prefeito deverão ficar no recinto da
Câmara Municipal durante sessenta dias à disposição de
qualquer contribuinte, para exame e apreciação.

(C) a comunicação ao Tribunal de Contas dos Municípios
de  qualquer  irregularidade  será  feita  após  a  sua
imediata constatação.

(D) as contas do Município são desvinculadas das contas da
Câmara Municipal.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com as proposições do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Goiânia,

(A) a  iniciativa  das  leis  complementares  é  restrita  ao
vereador,  à  Mesa,  às  Comissões  da  Câmara  e  ao
Prefeito.

(B) a  iniciativa  dos  projetos  de  lei  é  de  competência
privativa  do  vereador,  da  Mesa,  das  Comissões  da
Câmara e do Prefeito.

(C) a Resolução regula matéria que exceda os limites da
economia  interna  da  Câmara,  de  sua  competência
privativa, não sujeita à sanção do Prefeito.

(D) a  Lei  Orgânica  Municipal  poderá  ser  emendada
mediante proposta de 5% do eleitorado de Goiânia.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do Município
de Goiânia,

(A) o requerente, por intermédio da autoridade a que estiver
imediatamente subordinado, poderá apresentar recurso do
indeferimento do pedido de reconsideração.

(B) a  jornada  normal  de  trabalho  do  servidor  público
municipal, exceto os casos previstos em lei, será de
quarenta horas semanais.

(C) o servidor nomeado em virtude de concurso público é
estável, após três anos de efetivo exercício.

(D) o  servidor  nomeado  para  cargo  de  provimento
efetivo,  ao  entrar  em  exercício,  ficará  sujeito  ao
estágio probatório por um período de dois anos.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo  a  Lei  Orgânica  do  Município  de  Goiânia,  é  de
competência do Município: 

(A) legislar sobre normas processuais civis ou penais.

(B) legislar sobre zoneamento urbano. 

(C) revisar o Plano Diretor do Município de Goiânia.

(D) gerenciar o transporte coletivo urbano.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o Regimento Interno da Câmara Municipal de
Goiânia,

(A) a composição da Mesa da Câmara Municipal limita-se ao
Presidente, ao Vice-Presidente, ao Primeiro, ao Segundo
e ao Terceiro Secretários.

(B) a  eleição  de  renovação  da  mesa  ocorre  em sessão
ordinária no primeiro dia da legislatura anual.

(C) a  recondução  de  membro  da  Mesa  da  Câmara
Municipal  para  o  mesmo  cargo  na  eleição
subsequente, na mesma legislatura, é proibida. 

(D) a  convocação  das  sessões  extraordinárias  é  de
competência da Mesa da Câmara Municipal. 

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do ponto de vista das Comissões que compõem a Câmara
Municipal de Goiânia,

(A) a  Comissão  de  Finanças,  Orçamento  e  Economia
emite  pareceres  nos  processos  de  julgamento  das
contas do Prefeito e manifesta-se sobre as matérias
quanto  à  sua compatibilidade ou adequação com o
plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e o
orçamento anual. 

(B) a  Comissão  de  Constituição,  Justiça  e  Redação
restringe-se a manifestar-se sobre projetos de leis que
tratem  de  temas  atinentes  à  organização  da
Administração Municipal.

(C) as  comissões  temporárias  manifestam-se  sobre  temas
de duração exígua, haja vista a ausência de atribuições
específicas destinadas a elas.

(D) a  Comissão  de  Obras  e  Patrimônio  está  limitada  à
fiscalização  do  andamento  de  obras  públicas  da
Prefeitura de Goiânia.

Legislação Específica 
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Conhecimentos Específicos 

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A utilização dos padrões para web, estipulados pelo W3C -
World Wide Web Consortium, favorece o desenvolvimento

(A) de  baixo  custo  operacional  por  utilizar  códigos
alternantes.

(B) de sistemas operacionais consistentes e integrados à
rede.

(C) de  sites  acessíveis  às  pessoas  com  necessidades
especiais.  

(D) de  tecnologias  proprietárias  para  navegadores
diversos.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  W3C  -  World  Wide  Web  Consortium  desenvolve
especificações  técnicas  e  orientações  por  meio  de  um
processo projetado para  maximizar o consenso sobre  as
recomendações,  garantindo  qualidades  técnicas  e
editoriais, além, de forma transparente, alcançar apoio da
comunidade  de  desenvolvedores,  do  consórcio  e  do
público em geral.  Os principais  padrões estipulados por
ele são especificações sobre:

(A) PHP e MySQL.

(B) HTML e CSS.

(C) ePub e UX.

(D) DWG e UI.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Desenvolvida para simplificar os scripts interpretados no
navegador do cliente, a biblioteca Javascript interage com
o HTML. Atualmente, ela possui grande adesão por parte
dos desenvolvedores  para web,  com cerca de 74.4% de
adesão dos 10 mil sites mais visitados do mundo. Essas
considerações fazem referência à biblioteca

(A) JQuery.

(B) Drop.Js.

(C) React.

(D) EaselJs.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  linguagem  PHP,  linguagem  interpretada  livre  e
amplamente, tem como característica 

(A) suportar somente Programação Orientada a objetos.

(B) possuir código aberto, ainda que precise ser pago.

(C) ser inapropriado para gerar conteúdo dinâmico para
web. 

(D) possuir sintaxe bastante similar a C/C++.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  formato  GIF  -  Graphics  Interchange  Format  é,
atualmente,  utilizado  largamente  para  distribuição  de
animações na web por possibilitar o desenvolvimento de
arquivos de tamanho pequenos. Esse formato tem como
uma de suas características principais

(A) a utilização de 256 cores em sua composição.

(B) o  uso  restrito  para  animações,  diferindo-se  de
formatos estáticos.

(C) a  possibilidade  de  reescalonamento  sem  a
necessidade de interpolação.

(D) a  utilização  de  grande  profundidade  de  cores  em sua
composição.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A web está cheia de ilustrações dos mais variados tipos
e, por isso, é importante verificar alguns requisitos para
que  suas  características  técnicas  não  prejudiquem  o
desempenho dos sites que as contém, nem tenham suas
apresentações prejudicadas. Entre os requisitos técnicos
aplicados às ilustrações para web, pode-se citar o uso de

(A) contraste  na  matiz  constante,  compatível  com
responsividade.

(B) padrão de cores RGB, compatível com dispositivos
digitais.

(C) saturação  de  cores  hexadecimal,  compatível  com
telas emissoras de luz.

(D) kerning flexível, compatível com dispositivos móveis e
desktop.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A unidade de medida apropriada a ser utilizada em imagens
digitais para web no programa Adobe Photoshop é:

(A) Points.

(B) Centimetres.

(C) Pixels.

(D) Inches.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  programa  Adobe  Photoshop  possui  uma  ferramenta
específica de salvamento de imagens otimizadas para web.
São formatos adequados para tal finalidade:

(A) PSD e RAW.

(B) JPG e SWF.

(C) TIF e GIF.

(D) GIF e PNG.

Web Designer
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▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A  compressão  de  imagens  para  web  é  uma  técnica
utilizada para diminuir o tamanho dos arquivos e, assim,
melhorar a performance de carregamento das mesmas em
websites. Trata-se de um modo de diminuir o tamanho de
armazenamento,  reduzindo  a  quantidade  de  bits  para
representar os dados, podendo ocorrer com ou sem perda.
Desse modo, entende-se que o formato PNG

(A) tem sua compressão variável, assim como o formato
RAW.

(B) utiliza compressão sem perda de dados, assim como
o formato TIFF.

(C) utiliza compressão com perda de dados, assim como
o formato JPG.

(D) utiliza outras técnicas, que não a de compressão, para
reduzir seu tamanho.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  principal  responsável  pela  queda  de  qualidade  de  um
arquivo JPEG é o processo chamado de quantização, que
trata uma série de dados desordenados,  organizando tudo em
dados ordenados, mais fáceis de comprimir. Assim, quanto
mais agressivo for esse processo,

(A) melhor  será  o  nível  de  tons  na  compactação  do
arquivo.

(B) pior  será  o  volume  de  dados  final  em  relação  à
compactação do arquivo.

(C) melhor serão os aspectos psicovisuais apresentados
pelo arquivo. 

(D) pior será a qualidade visual apresentada pelo arquivo.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Programas como Adobe Illustrator, Corel Draw e Inkscape são
utilizados  para  realizar  ilustração vetorial  para  web.  Desse
modo,  pode-se  utilizar  como  formato  final,  seguindo  os
padrões web, o seguinte formato vetorial:

(A) SVG.

(B) PNG.

(C) DWG.

(D) CDR.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Existem dois tipos de imagens digitais, as do tipo vetorial e as
do tipo bitmap.  Desse modo,  é  pertinente  utilizar  imagens
vetoriais na web quando

(A) a rasterização é usada em sua visualização após uma
interpolação.

(B) a edição da imagem é feita via navegador durante a
interação. 

(C) o reescalonamento de seu tamanho é feito sem perda
de qualidade.

(D) a  grande  profundidade  de  cores  e  gradientes  são
encontrados na imagem.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a propriedade a seguir.

body {

     background-image: url("yellow.gif");

}

A propriedade descrita especifica o uso de um elemento 
para ser utilizado como fundo quando da utilização de 
CSS (Cascading Style Sheets). Neste caso, o elemento

(A) será repetido e, portanto, vai cobrir todo o elemento
com a cor amarela.

(B) carregará por padrão, somente a imagem gif alinhada
a esquerda. 

(C) será repetido e, portanto, vai cobrir todo o elemento
com uma imagem.

(D) carregará por padrão, somente a imagem gif no topo
da página.

Web Designer
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Observe a propriedade a seguir.

a {

     text-decoration: none;

}

A propriedade ‘text-decoration’ no CSS (Cascading Style 
Sheets) é comumente utilizada para definir ou remover 
propriedades do texto. Assim sendo, o texto formatado fi-
cará

(A) livre de decoração.

(B) sublinhado, por padrão.

(C) alinhado, por padrão.

(D) livre de negrito.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os navegadores web atuais têm muito em comum, Entre
seus  elementos  está,  por  exemplo,  o  mecanismo  de
renderização cuja principal função é

(A) fazer a triagem das ações entre a interface do usuário
e o mecanismo de renderização.

(B) armazenar dados no disco rígido, operando como um
banco de dados da web.

(C) fazer chamadas de rede, como solicitações HTTP e
sub-implementações para cada plataforma.

(D) interpretar  e  exibir  o  conteúdo  solicitado  e,  caso
esteja  em HTML,  interpretar  o  HTML e  o  CSS e
exibir o conteúdo na tela.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A linha  !DOCTYPE  HTML>  elaborada  na  linguagem
HTML possui a seguinte função:

(A) informar ao navegador que o arquivo HTML possui a
extensão .doc.

(B) permitir especificar o tipo de documento HTML a ser
renderizado pelo navegador.

(C) permitir  que  documentos  com extensão .doc  sejam
reconhecidos pelo navegador.

(D) informar  ao  navegador  que  o  arquivo  a  ser
interpretado deve conter a linha <!HTML>.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  formato  de  vídeo  MPEG  (Moving  Picture  Experts
Group) refere-se à família de padrões de compressão de
vídeo digital e de formatos de arquivos desenvolvidos pelo
grupo  da  ISO  (International  Organization  for
Standardazation). Ele que possui como característica a

(A) codificação não-aritmética.

(B) alta taxa de compressão.

(C) baixa taxa de compressão.

(D) compressão sem perdas.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A utilização de arquivos do tipo MPEG4 é muito utilizada
na  compressão  de  arquivos  para  web,  permitindo,  por
exemplo,  a  exibição  digital  de  filmes  e  de  vídeos,  e,
consequentemente,  a  possibilidade  de  transmissão
contínua  desse  conteúdo,  também  conhecido  como
streaming. A exibição desse formato de arquivo digital de
audio e vídeo é possível, pois

(A) o fluxo dos dados é recebido e a mídia é reproduzida
à medida que chega ao usuário de forma gradativa.

(B) a  sua  eficácia  independe  da  largura  de  banda  do
usuário, porque os dados são comprimidos.

(C) o conteúdo é automaticamente armazenado no disco
rígido  do  computador  do  usuário,  para  posterior
exibição.

(D) o download desse tipo de conteúdo, impede violações
dos direitos do autor.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É um determinado tipo de protocolo de internet, utilizado
em uma série de serviços de hospedagem e transferências
de arquivos. Além de ser entendido como um protocolo,
seu  nome  também  é  conhecido  por  uma  tipologia  de
aplicativos que mostram estruturas de diretórios onde se
encontram os arquivos dispostos  hierarquicamente.  Esse
protocolo é chamado de:

(A) TCP/IP.

(B) UDP.

(C) HTTP.

(D) FTP.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma tendência  tecnológica  contemporânea  que  trata  do
fornecimento de serviços remotos,  tais  como servidores,
armazenamento, bancos de dados, rede, software, análise,
dentre outros, chama-se:

(A) computação ubíqua.

(B) computação em ilha.

(C) computação em nuvem.

(D) computação pervasiva.

Web Designer
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▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os chamados CMS (Content  Management  Systems)  ou
SGC  (Sistemas  de  Gerenciamento  de  Conteúdo)  são
instrumentos  de  alta  performance  pois  já  contam
nativamente, em seus frameworks, com recursos como a
usabilidade, a visualização e a administração, que podem
ser customizados para casos particulares. Esses tipos de
sistemas são utilizados fundamentalmente para

(A) a interoperabilidade de sistemas operacionais.

(B) o gerenciamento de bancos de dados.

(C) a administração de acesso à redes.

(D) a gestão de websites e intranets.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os cursos EaD permitem que uma maior quantidade de
pessoas  possa  obter  formação  em variados  níveis,  com
menores recursos humanos e materiais, com flexibilidade
de horários,  dentre  outras vantagens.  Nesse sentido,  um
dos  principais  tipos  de  AVA  (Ambientes  Virtuais  de
Aprendizagem) utilizados atualmente é chamado de:

(A) Sistema Black Board (SBB).

(B) Sistema de Objeto de Aprendizagem (SOA).

(C) Sistema de Gestão da Aprendizagem (SGA).

(D) Sistema de Aprendizagem à Distância (SAD).

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tipografia utilizada em interfaces digitais deve possibilitar
que a mensagem seja corretamente assimilada pelo usuário,
considerando-se o contexto específico de leitura em telas,
que são emissores de luz e, por isso, podem causar maior
cansaço na realização das atividades. Já a capacidade de um
sujeito compreender um determinado texto está relacionada
tanto ao reconhecimento de cada caractere individualmente
quanto ao seu conjunto,  ambos formadores  de palavras  e
frase.  Essas  duas  características  têm,  respectivamente,  o
nome de:

(A) kerning e espacejamento.

(B) legibilidade e leiturabilidade.

(C) arquetipia e conjuntividade.

(D) altura de x e serifa.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  desenvolvimento  de  interfaces  consistentes,  que
tenham boa usabilidade,  deve-se  diminuir  a necessidade
de  memorização  de  elementos  ou  de  informações  entre
etapas de um processo, objetivando

(A) reduzir  a  carga  de  memória  de  curta  duração  na
interação.

(B) favorecer o feedback imediato das operações.

(C) aumentar a consistência na interação.

(D) favorecer o controle do usuário nas operações.

▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um  sistema  que  tem  a  capacidade  de  reagir  conforme  o
contexto  de  interação,  de  acordo  com  as  necessidades  e
preferências do usuário, de modo flexível, considerando suas
experiências, é um sistema com alta

(A) padronização.

(B) adaptabilidade.

(C) homogeneidade.

(D) adaptação.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A estrutura do conteúdo de um website deve ser consistente
em  relação  ao  agrupamento  de  informações  de  natureza
familiar,  assim como em sua relação hierárquica,  visando
favorecer o acesso e a navegação por parte dos usuários.
Desse  modo,  vocabulários  controlados  podem  ser  usados
como instrumentos de desenvolvimento de arquitetura de um
site. Um vocabulário controlado, construído por um grupo de
usuários, chama-se:

(A) Tesauro.

(B) Taxonomia.

(C) Folksonomia.

(D) Ontologia.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sobre a programação em HTML

(A) Os parágrafos  de texto são  gerados na  HTML por
meio das tags <p> </p>.

(B) Os títulos de texto são gerados na HTML por meio
das tags <t> </t>.

(C) O país do origem é gerado na HTML por meio das
tags < br> </br>.

(D) O cabecário é gerado na HTML por meio das tags
<head> </head>.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tabelas são elementos utilizados com frequência para exibir
dados de forma organizada em linhas e colunas. No HTML,
elas são formadas por

(A) duas tags básicas: table, para delimitar a tabela; e td
para formar as colunas.

(B) quatro tags básicas: table, para delimitar a tabela; tr,
para indicar as linhas; td, para formar as colunas e
strong, para indicar itálico.

(C) duas tags básicas: td, para delimitar a tabela; e table
para formar as colunas. 

(D) três  tags  básicas:  table,  para  delimitar  a  tabela;  tr,
para indicar as linhas; e td para formar as colunas.
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▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Dentre as diferenças principais entre XHTML e HTML,
quando da utilização do XHTML, encontram-se:

(A) atributos de fechamento são opcionais.

(B) tags podem estar convenientemente aninhadas.

(C) atributos são escritos em letras minúsculas.

(D) tags devem ser escritas em letras minúsculas.

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É  possível  reconhecer  que  estamos  navegando  em  um
website responsivo quando

(A) são projetados para serem utilizados e se adaptarem
as  várias  resoluções  de  tela,   se  ajustando
adequadamente ao dispositivo.

(B) são idealizados para serem utilizados em somente um
tipo específico de resolução de tela, pois verifica-se 
uma resposta mais precisa do dispositivo.

(C) há o desajuste nas dimensões das imagens, das fontes
e dos demais elementos de uma página deixando-os
desproporcionais.

(D) há o ajuste das dimensões das imagens, das fontes e
dos  demais  elementos,  obtendo-se  assim  menor
precisão e responsividade.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A linguagem  PHP  é  uma  linguagem  interpretativa  livre,
popularmente  conhecida  por  ser  capaz  de  gerar  conteúdo
dinâmico na world wide web e sua sigla atualmente significa

(A) PHP: Personal Home Page.

(B) PHP: Hypertext Preprocessor.

(C) PHP: Procedural Hypertext Processor.

(D) PHP: Hypermedia Preprocessor.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O MySQL é software de código aberto, que possui grande
popularidade entre os desenvolvedores, em virtude de seu
comprovado desempenho,  de  sua  confiabilidade  e  de  sua
facilidade de uso, tornando-se uma grande opção para seus
usuários como um

(A) firmware confiável para monitorar as atividades do
usuário.

(B) banco de dados para aplicativos baseados em web.

(C) software aplicativo para subir arquivos via ftp.

(D) navegador web que opera com grande confiabilidade.

▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O conhecido atalho Alt+Shift+Ctrl+S (Salvar para Web)
do Adobe Photoshop permite escolher várias opções para
otimização de imagens. Tendo como objetivo carregar a
imagem mais rapidamente no navegador, essa otimização
é recomendada para equacionar a relação entre

(A) a profundidade e a quantidade de cores RGB.

(B) a tipologia de imagens salvas, se em EPS ou PDF.

(C) a conversão de Pantone para CMYK. 

(D) a qualidade da imagem e o peso em Kbytes.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para otimizar uma ilustração vetorial no software Adobe 
Illustrator e inseri-la em um website, recomenda-se que 
ela seja salva utilizando-se

(A) CMYK ou RGB.

(B) TIF ou JPG. 

(C) PNG ou GIF. 

(D) AI ou CDR.

▬  RASCUNHO  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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